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1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 

 
  

1.1 Tunnistetiedot    
 
Kaava-alueen nimi  KIRKONKYLÄN ASEMAKAAVA 
 
Kaavatunnus   758AS405SOxxx 

  
       Kunta   Sodankylä       

 
Kunnanosa   Kirkonkylä, Kehtomaa  
  
 
Muutoskorttelit  868,869,871,875,876,877 ja 878 
 
Kaavan nimi    KIRKONKYLÄN ASEMAAVAN MUUTOS 

KEHTOMAA 
 
Kaava    Asemakaava 

  
Laatija    Sodankylän kunta, Tekninen osasto 

     
 
 
Yhteystiedot   Sodankylän kunta 

    Jäämerentie 1 
  PL 60 
  99601 Sodankylä 
  Puh. 0400 618 870 
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Vireille tulosta ilm. päivämäärä 22.4.2020 
Valmisteluaineisto nähtävillä X.X – X.X.2020 
Ehdotus nähtävillä  
Kunnanhallitus  
Kunnanvaltuusto  
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1.2 Kaava-alueen sijainti 
 
Kaavan muutos sijaitsee Sodankylän kirkonkylän asemakaava-alueen itäosassa, 
Kehtomaan alueella. 
 

 
Kuva 1. Sijaintikartta. © Maanmittauslaitos 6/2020 

 

 
 Kuva 2. Kaavan muutosalue (Kirkonkylän opaskartta) 
 

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus 
 
Kaavan nimi on Kirkonkylän asemakaavan muutos, Kehtomaa. Asemakaavan 
muutos koskee Sodankylän kirkonkylän Kehtomaan alueen kortteleita 
868,869,871,875,876,877 ja 878 sekä siihen liittyviä katu- ja viheralueita. Kaavas-
sa tutkitaan alueelle osoitettavien omakotitalotonttien määrää ja sijoittumista. Alu-
eella ei ole ollut kysyntää asemakaavassa osoitetuille rivitalotonteille. 
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Kuva 3. Ote ajantasa-asemakaavasta 
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1.5 Kaavaselostuksen liiteasiakirjat 

 

1. Asemakaavakartta  

2. Seurantalomake 

3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 

4. Yhteenveto valmisteluaineiston ja ehdotuksen lausunnoista sekä mielipiteistä vas-
tineineen 
 

1.6 Luettelo kaavaa koskevista taustaselvityksistä 

 
- Ympäristömeluselvitys, Sodankylän lentokentän kiitotien pidennys. Insinööritoi-
misto Kari Pesonen Oy, 25.8.2003. 

 
2. TIIVISTELMÄ    

 
2.1 Kaavaprosessin vaiheet 

 
Kunnanhallitus päätti kaavoituksen aloittamisesta 17.2.2020 § 55. Vireille tulosta 
kuulutettiin 22.4.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetettiin nähtäville 

30.4.2020 alkaen. Kaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä xx-xx välisen ajan. Kaa-
van valmisteluaineistosta annettiin lausuntoja x kpl. Kaavaehdotus oli nähtävillä 
xx-xx välisen ajan. Kaavasta saatiin x kpl lausuntoa ja x kpl muistutuksia. 

 
2.2 Asemakaava 

 
Kaava-alueen pinta-ala on noin 24,5 ha, josta rakentamiseen osoitetaan yhteensä 
11672 kem2. Rakennuspaikkoja alueella on yhteensä 32, joista rakennettu on 10. 
Rakennuspaikat muodostuvat pientalorakentamisesta. 

  
2.3 Asemakaavan toteuttaminen 

 
Asemakaava toteuttaminen voidaan aloittaa heti, kun kaava tulee voimaan. 

 
3. SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT 

  
3.1 Suunnittelualue 

 
3.1.1 Alueen yleiskuvaus 

 
Suunnittelualue sijaitsee Sodankylän kirkonkylän asemakaava-alueen itäosassa, 
rajoittuen Orajärventiehen ja Kitiseen. Alue on kirkonkylän asemakaavan reuna-
aluetta.  
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Kuva 4. Ilmakuva suunnittelualueelta © Maanmittauslaitos 6/2020 

 
3.1.2 Maanomistus 

 
 Kaavoitettava alue on Sodankylän kunnan, yksityisten ja valtion omistuksessa. 
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Kuva 5. Alueen kiinteistöjaotus (24.9.2018). © Maanmittauslaitos 6/2020. 

  
3.1.3 Luonnonympäristö 

 
Alueen luonnonympäristö pääosin rakennettua ja muokattua aluetta. Rakennettu-
jen tonttien lisäksi suunnittelualueella on peltoniittyä ja ojitettua ranta-aluetta. Alu-
een puusto on vähäistä ja koostuu mäntyvaltaisesta puustosta. 

 
Geologian tutkimuskeskuksen kartta-aineiston perusteella maaperän rakennetta-
vuus on hyvä tai keskinkertainen. 
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Kuva 7. Geologian tutkimuskeskus, Pohjois-Suomen yksikkö, Rovaniemi 2014 
 

 
 



9 

 

 
Kuva 8. Näkymä suunnittelualueen Kehtorinteen tieltä lounaaseen. 
 

 
Kuva 9. Näkymä suunnittelualueen Hannuksenrannan tieltä rantaa. 
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Kuva 10. Näkymä Kehtomaantieltä kortteliin 875. 
 

 
Kuva 11. Näkymä suunnittelualueen Hannuksenrannan tieltä kaakkoon. 
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3.1.4 Rakennettu ympäristö 

 
Taajamakuva 
Suunnittelualueella on omakotitalo- ja rivitalovaltaista asuinaluetta. Rakennuskan-
ta muodostuu eri-ikäisistä rakennuksista. Vanhin omakotitalo ja sen pihapiiri on 
vuodelta 54 ja uusin on vuodelta 2008. Pääosa rivitaloista on rakennettu vuonna 
1994. 

 
Palvelut, työpaikat ja elinkeinotoiminta 
Alue sijaitsee n. 1,5 kilometrin päässä keskustan palveluista ja työpaikoista. Suun-
nittelualueella ei ole palvelu- tai työpaikkatoimintoja. 
 
Liikenne 
Suunnittelualueen liikenneyhteyksinä toimivat kokoojakatuina Hannuksenranta ja 
Kehtomaantie. Lisäksi suunnittelualueen reunassa on seututienä Orajärventie. 
  
Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 
Suunnittelualueella ei ole rakennushistoriallisesti merkittäviä kohteita.  

 
Tekninen huolto 
Alueella on vesi- ja viemäri- ja kaukolämpöverkosto.  
 

 
Kuva 12. Vesi- ja viemäriverkosto. 
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Kuva 13. Kaukolämpöverkko. 
 
 
Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt 
Alueella ei ole ympäristöhäiriöitä aiheuttavia toimintoja. 
 
Tulva 
Suunnittelualueen sijaitsevan Kitisen ylin kerran sadassa vuodessa toistuvan tul-
van arvioitu korkeusasema on + 176,56 N2000  

 
3.2 Suunnittelutilanne 

 
3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat ja päätökset 

  
Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet (VAT) 

Valtioneuvosto on päättänyt valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 
14.12.2017. Päätös tuli voimaan 1.4.2018. Valtakunnallisista alueidenkäyttötavoit-
teista tätä kaavaa koskevat: 
 
- Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
- Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 

  
Maakuntakaava 

Pohjois-Lapin maankuntakaavassa (saanut lainvoiman 28.1.2008) alue kuuluu taa-
jamatoimintojen alueeseen (A). Pohjois-Lapin maakuntakaava 2040 on vireillä ja 
kaava on ollut valmisteluvaiheen nähtävillä. Vireillä olevassa maakuntakaavassa ei 
ole osoitettu muutosta alueen käyttötarkoitukseen. 
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Yleiskaava 

Suunnittelualue sijoittuu kunnanvaltuuston 28.8.2014 hyväksymän Kirkonkylän 
osayleiskaavan alueelle, joka on tullut kokonaisuudessaan voimaan 8.6.2016. 
Yleiskaavassa alueelle on osoitettu pientalovaltaista asuinaluetta (AP), lähivirkis-
tysaluetta (VL) ja yhdyskuntateknisen huollon aluetta (ET).   

 
Asemakaava 

Suunnittelualueella on voimassa Kirkonkylän asemakaava vuosilta 1984 ja 1994. 
 
Rakennusjärjestys 
Sodankylän kunnan rakennusjärjestyksen on kunnanvaltuusto hyväksynyt 
31.10.2013 ja se on tullut voimaan 19.12.2013. 

 
Rakennuskielto 
Suunnittelualueella ei ole voimassa rakennuskieltoa. 

 
Pohjakartta 
Suunnittelualueen numeerinen pohjakartta on hyväksytty 13.3.2014. 

 
4. ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET 

 
4.1 Asemakaavan muutos- ja laajennustarve sekä tavoitteet 

 

Sodankylän kunta omistaa maa-aluetta kirkonkylän Kehtomaan alueella, tilat 
RN:o 5:46 ja RN:o 5:57. Voimassa olevassa asemakaavassa on alueelle osoitettu 
rivitalon ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten (AR) korttelialuetta sekä yhdys-
kuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten aluetta, joka on varat-
tu lentomajakkaa varten (ET-1). Rivitalotonteille ei ole ollut kysyntää tällä alueel-
la. Lentomajakan käytölle ei ole enää tarvetta. 
 
Asemakaavan muutoksella tavoitellaan kirkonkylän tonttitarjonnan monipuolista-
mista ja yhdyskuntarakenteen eheyttämistä houkuttelemalla alueelle omakotita-
lorakentajia. Kaavoituksessa tarkastellaan alueen sisäiset tieyhteydet ja liittymät 
Orajärventielle.  

 
 

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset 
 

Kunnanhallitus on päättänyt 17.2.2020 § 55 käynnistää asemakaavan muutoksen. 
 

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö 

 
4.3.1 Osalliset 

 
Oheinen luettelo pyrkii kattamaan pääosan osallisista, mutta ei ole ketään poissul-
keva.  

 

1. Suunnittelualueen ja lähikortteleiden maanomistajat  
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2. Ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomat-
tavasti vaikuttaa, kuten 

 Lähikorttelien asukkaat 

 Lähikorttelien maanvuokralaiset 

3. Viranomaiset 

 Kunnanhallitus 

 Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 

 Lapin liitto 

 Lapin pelastuslaitos 

 Lapin maakuntamuseo  

4. Yhteisöt ja yritykset, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään 

 Asukkaita edustavat yhteisöt 

 Rovakaira Oy 

 Sodankylän Lämpö ja Vesi Oy 

 Kemijoki Oy   

 
4.3.2 Vireilletulo 

 
Vireilletuloilmoitus on julkaistu 22.4.2020. 
 

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 30.4.2020 lähtien. Kaavan 

valmisteluaineisto oli nähtävillä xx.xx – xx.xx.2020. Kaavaehdotus on ollut nähtä-
villä xx - xx 
 

4.3.4 Viranomaisyhteistyö 

 
Viranomaisilta pyydetään tarvittavat lausunnot. 

 
4.4 Asemakaavan tavoitteet 

 
4.4.1 Lähtökohta-aineiston antamat tavoitteet 

  
Kunnan asettamat tavoitteet 
Kunnan tavoitteena on, että omakotitalotonttitarjonnan lisääminen olemassa ole-
van yhdyskuntarakenteen sisällä, jossa on hyvät kunnallistekniset valmiudet ja lii-
kenneyhteydet. 

 
Valtakunnalliset alueiden käytön tavoitteet (VAT) 

Valtioneuvosto päätti valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista 14.12.2017. Pää-
tös tuli voimaan 1.4.2018. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulevat käsitel-
täväksi pääasiassa maakuntakaavoituksessa ja yleiskaavoituksessa. Asemakaavas-
sa tarkastellaan seuraavia tavoitteita: 
 
- Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
- Terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
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Maakuntakaavan antamat lähtökohdat 
 

 
Kuva 14. Ote Pohjois-Lapin maakuntakaavasta. 
 
Pohjois-Lapin maankuntakaavassa alue kuuluu taajamatoimintojen alueeseen (A 

34) sekä matkailun vetovoima-alueeseen (mv). Maakuntakaava ei ole voimassa oi-

keusvaikutteisen yleiskaavan alueella.  
 
Maakuntakaavan merkinnät, jotka kohdistuvat suunnittelualueelle: 
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Yleiskaavan antamat lähtökohdat 
 

 
Kuva 15. Ote Kirkonkylän osayleiskaavasta 
 
Kirkonkylän osayleiskaava on yleispiirteinen aluevarausyleiskaava. Osayleiskaava 
ja sen selvitykset ovat ohjeena laadittaessa yksityiskohtaisempaa asemakaavaa.  
 

Yleiskaavassa alueet ovat osoitettu pientalovaltaiseksi asuinalueeksi (AP), lähivir-
kistysalueeksi (VL) ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevaksi korttelialueeksi 
(ET). Lisäksi suunnittelualueen läpi on osoitettu uusi kevyenliikenteen reitti. Tulva-
korkeus alueella on esitetty osayleiskaavassa N60 korkeusjärjestelmässä. Yleis-
kaavatyön yhteydessä tehdyt selvitykset tukevat asemakaavoitusta. 

 
4.5 Asemakaavaratkaisun vaihtoehdot ja niiden vaikutukset 

 
4.5.1 Vaikutusten selvittäminen, arviointi ja vertailu 

 
Yhdyskuntarakenne 
Kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen, koska nykyises-
sä asemakaavassa alueet on jo varattu asuinrakentamiseen. Kaavan muutoksen 
myötä alueen rakentuminen on todennäköisempää, jolloin kaavan muutoksella on 
myönteisiä vaikutuksia asuntorakentamiseen.  

 
Rakennettu ympäristö 
Kaavalla tavoitellaan omakotitalovaltaista asuinrakentamista, jolloin rakentaminen 
täydentää olemassa olevaa rakennustapaa. 
  
Luonto 
Alueella ei ole erityisiä luontoarvoja, jolloin kaavalla ei ole merkittäviä vaikutuksia 
alueen luontoon. Alueelle osoitetaan riittävä määrä lähivirkistysalueita. 

 
Maisema 
Alueen maisemakuva muuttuu rakentumisen myötä. Kaavassa osoitetuilla raken-
nuksen kerrosluvuilla ohjataan rakentamista maisemaan sopeutuvaksi. Alueella ei 
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ole arvokkaita maisema-alueita, joiden turvaamiseksi tulisi kaavassa asettaa eri-
tyisiä määräyksiä. 
 
Melu 
Asuinrakentaminen sijoitetaan riittävän etäälle Orajärventiestä, josta aiheutuu vä-
häisesti meluhaittaa. Lentoliikenteen melun ei arvioida vaikuttavan asuntoraken-
tamiseen. 

  
Liikenteen ja teknisen huollon järjestäminen 
Omakotitaloalueen myötä, alueen liikennöinti kasvaa jonkin verran. Kaavalla ja 
tiesuunnittelulla on tavoite ohjata kulku Orajärventielle, jolloin läpikulkuliikennettä 
ei merkittävästi lisääntyisi olemassa olevalla Hannuksenrannan tiellä. Alueella on 
vesi-, kaukolämpö- ja viemärilinjat, joihin tehdään tarvittavat muutokset kaavan 
tonttijaon mukaiseksi. 

 
Hulevedet 
Hulevesillä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennusten katoilta tai muilta vastaavilta 
pinnoilta pois johdettavaa sade- tai sulamisvettä. Suunnittelualueella ei ole kunnal-
lisia sadevesiviemäreitä. Hulevesien hallinta hoidetaan kiinteistökohtaisesti. Alu-
eella ei ole havaittu ongelmia hulevesien hallinnassa.  
 
Asemakaavan muutoksen myötä hulevesien imeytyminen ja viivyttäminen alueella 
ohjataan ensisijaisesti rakennuspaikoille ja toissijaisesti hulevedet ohjataan kun-
nan avo-ojien kautta lähivirkistysalueiden hulevesien viivyttämisalueelle, jotka ovat 
asemakaavaan osoitettu ohjeellisina alueina. Hulevesien hallinta alueella ratkais-
taan lopullisesti kiinteistökohtaisilla ratkaisuilla rakennuslupamenettelyn yhteydes-
sä. 

 
Talous 
Alueen rakentuminen lisää kunnan verotuloja. 

 
Eri väestöryhmien toimintamahdollisuudet lähiympäristössä 
Alueella on hyvät olosuhteet ulkoilulle ja keskustan liikuntapalvelut ovat hyvin saa-
vutettavissa. 

 
Sosiaaliset olot ja kulttuuri 
Kaavalla ei vaikuteta merkittävästi alueen sosiaalisiin oloihin ja kulttuuriin.  
 
Tulva 
Alueen rakennuspaikkojen on arvioitu olevan riittävän etäällä kerran 100 vuodessa 
esiintyvästä tulvavaaran alueesta.  

 
Muut vaikutukset 

Kaavalla ei ole muita merkittäviä vaikutuksia. 
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Kuva 16. Kaavamerkinnät ilmakuvalla. 
 

4.6 Ympäristön häiriötekijät 

Alueelle ei ole erityisiä ympäristön häiriötekijöitä. 
 

4.7 Vaihtoehdot, valinta ja perusteet 
Asemakaavatyöhön ei ole liittynyt varsinaista vaihtoehtotarkastelua. Näin ollen ai-
noa toinen vaihtoehto on 0-vaihtoehto eli alueelle jäisi olemassa olevan asema-
kaavan tilanne. Niinpä kaavamuutoksesta laadittiin vain yksi luonnosvaihtoehto.  
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Kuva 17. Kaavaluonnos 20.8.2020. 
 

4.7.1 Mielipiteet ja niiden huomioonottaminen 
Valmisteluaineisto annettiin lausuntoja ja mielipiteitä xx kpl. Lausunnot ja mielipi-
teet sekä niiden vastineet on esitetty erillisessä raportissa. 
 

5. ASEMAKAAVAN KUVAUS  

 
5.1 Kaavan rakenne 

 
5.1.1 Mitoitus 

Kaava-alueen pinta-ala on noin 24,5 ha, josta rakentamiseen osoitetaan yhteensä 
11672 kem2. Rakennuspaikkoja alueella on yhteensä 32, joista rakennettu on 10. 
Rakennuspaikat muodostuvat pientalorakentamisesta kuten rivitalojen ja muiden 
kytkettyjen asuinrakennusten korttelialueesta (AR) ja erillispientalojen korttelialu-
eesta (AO). Alueelle osoitetaan myös puistoja (VP) ja lähivirkistysalueita (VL) sekä 
maa- ja metsätalousaluetta (M), vesialuetta (W) ja yleisen tien aluetta (LT) ja katu-
alueita. 
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5.1.2 Palvelut 

Suunnittelualue tukeutuu kirkonkylän taajaman monipuolisiin palveluihin. 
  

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen 

Alueen kaavoituksessa huomioidaan asumisviihtyisyys.  
  

5.3 Kaavan vaikutukset  

 
5.3.1 Vaikutukset  

Merkittävimpänä vaikutuksena voidaan pitää alueen rakentumisen myötä muutok-
set taajamakuvassa ja liikenteen lisääntyminen alueella. Vaikutukset on kuvattu 
tarkemmin kohdassa 4.5.1. 

 
5.3.2 Kaavan suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.3.3 Kaavan suhde maakuntakaavaan 

 
Maakuntakaava ei ole voimassa oikeusvaikutteisen osayleiskaavan alueella. 
Asemakaava edistää maakuntakaavan toteuttamista. 

 
5.3.4 Kaavan suhde yleiskaavaan 

 
Kirkonkylän osayleiskaavassa alueet ovat osoitettu pientalovaltaiseksi asuinalu-

eeksi (AP), lähivirkistysalueeksi (VL) ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevaksi 

Valtakunnalliset alueidenkäyttöta-
voitteet 
 

Asemakaavamuutos 

Terveellinen ja turvallinen elinym-
päristö 
 
Uusi rakentaminen sijoitetaan tulva-
vaara-alueiden ulkopuolelle tai tulva-
riskien hallinta varmistetaan muutoin. 
 
Toimivat yhdyskunnat ja kestävä 
liikkuminen 
 
Luodaan edellytykset väestökehityk-
sen edellyttämälle riittävälle ja moni-
puoliselle asuntotuotannolle. 
 
Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja 
resurssitehokkaalle yhdyskuntakehi-
tykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti 
olemassa olevaan rakenteeseen. 
 

 
 
 
Tulvakorkeusrajat ohjaavat kaavaratkai-
sua. Rakennuspaikat on osoitettu siten, 
että tulvan vaaraa ei ole. 
 
 
 
 
Lisätään taajamassa pientaloasumiseen 
varattavien rakennuspaikkojen määrää ja 
monipuolisuutta uudella asuinalueella. 
 
Asuinalue täydentää olemassa olevaa 
yhdyskuntarakennetta, jolloin kunnallis-
tekniset valmiudet on olemassa ja hyvät 
liikenneyhteydet. 
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korttelialueeksi (ET). Lisäksi suunnittelualueen läpi on osoitettu uusi kevyenliiken-
teen reitti.  
 
Asemakaavassa alueelle osoitetaan pientalovaltaisia asuinkortteleita ja näiden ym-
pärillä ja ranta-alueelle osoitetaan lähivirkistysalueita (VL). Yleiskaavassa osoitettu 
yhdyskuntateknistä palvelua (ET) varatta alue ei ole enää tarkoituksenmukainen. 
Alue on palvellut lentopaikan laskeutumistekniikkaa. Tekniikkaa ei kuitenkaan hyö-
dynnetä enää lentopaikan toiminnassa, joten alue on jäänyt tarpeettomaksi ja lait-
teisto voidaan purkaa, eikä tätä varten osoitettavaa aluetta tarvita. 
 
Laadittava asemakaavan muutos on Kirkonkylän osayleiskaavan tavoitteiden mu-
kainen ja kaavaratkaisu noudattaa osayleiskaavan ohjausvaikutusta.  

 
5.4 Kaavamerkinnät ja määräykset 
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5.5 Nimistö 

Asemakaavassa osoitetaan uusi katu, joka on nimeltään Kehtorinne. 
 

6. ASEMAKAAVA-ALUEEN TOTEUTUS JA SEURANTA 

 
6.1 Toteuttaminen ja aloitus 

 
Kaavamuutoksen toteuttaminen voidaan käynnistää heti kaavan tultua voimaan. 

 
6.2 Toteutuksen seuranta 

 
Kaavan toteutusta valvoo kunnan rakennusvalvonta rakennus- ja toimenpidelupien 
myöntämisen yhteydessä. 
 
 
 

 
Sodankylässä 10.9.2020 
  

 
Ari Pesonen 
Maankäyttöpäällikkö 




